Informativo Semanal . Ano XIII . 12/3/2020 . Nº. 512

> Ciclo de Estudos Rudolf Steiner .......................1
> Curso de Bonecas Waldorf ..................................2
> Reforço Sobre os Padrões de Conduta de
Proteção ao Coronavírus ..................................3
> Curso de Numerologia e Tarô na
Visão Antroposófica ..............................................4
> Curso Livre em Pedagogia Curativa e
Terapia Social ........................................................5
> Educação Emocional: Consciência e
Corporeidade ............................................................6
> Nossa Escola Recebe Novas Famílias
“De Braços Abertos” ............................................7
> Agenda ....................................................................9

O Integração é uma publicação semanal destinada aos pais, alunos e comunidade da Escola Waldorf João Guimarães Rosa.
(16) 3993 9155 | Rua Virgínia de Francesco Santilli, 81 | City Ribeirão | Ribeirão Preto | SP.
www.waldorfribeirao.org | escola@waldorfribeirao.org

Educação Emocional:
Consciência e Corporeidade
Prof. Me Nando Araujo
Palestra + Vivência:
• Como quebrar o ciclo das emoções inconscientes?
• Promover a conscientização do corpo como lugar de
expressão das emoções.
• Perceber as emoções por meio de técnicas de Atenção Plena.
Data: 15 de Abril de 2020.
Horário: 19h30.
Local: Escola Waldorf João Guimarães Rosa.
Valor: R$ 30 (ingressos no local)

Palestra apresentada em Portugal (Universidade do Porto e
Universidade Fernando Pessoa), Feira Internacional do Livro
de Ribeirão Preto, Universidade de Ribeirão Preto e unidades
do Sesc).

Nossa Escola Recebe Novas Famílias
“De Braços Abertos”
Evento mostrou funcionamento e estruturação da EWJGR
No dia 7 de março aconteceu o “De
Braços Abertos”, encontro tradicional
da EWJGR voltado principalmente para
novos pais para mostrar a estrutura
organizacional da nossa escola e a
necessidade de envolvimento das
famílias para o seu funcionamento.
Com um café da manhã delicioso e
saudável, os novos pais foram recebidos
e puderam começar a interagir com
professores e pais antigos. Em seguida,
na sala de música, representando o corpo
pedagógico, o professor Bruno Andrade
fez a fala inicial, que contemplou os
princípios que nortearam a primeira
escola Waldorf, fundada por Rudolf
Steiner em Stuttgart (Alemanha),
em 1919. Outro ponto abordado foi
a importância de nós, adultos, nos
empenharmos na autoeducação para
nos tornarmos melhores exemplos para
nossas crianças.
Em seguida, houve depoimentos de pais
da Escola. Fabrício e Lígia Sponchiado
falaram sobre a vivência que suas
crianças, Antônio e Maria, estão tendo
na Educação Infantil (Jardim), com
destaque para a liberdade que a criança
tem no brincar e na imaginação. Gisela
Pacciulli, mãe do Danilo e da Amanda
(6º e 2º ano), pontuou alguns aspectos
do Ensino Fundamental, como o
aprendizado da Tabuada e o uso de
cadernos sem pauta.
Isabela Mosca representou o Ensino
Médio, narrando as experiências dos
seus dois enteados João Pedro, que
atualmente cursa Artes Cênicas na
Universidade Estadual de Londrina
(UEL); e Francisco, que acabou de
ingressar em Ciências Sociais na
Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), em Florianópolis. Segundo
Isabela, os pontos principais do Ensino
Médio foram a proximidade dos

Tutores com os alunos, as viagens e as
amizades. Eloha Santos, que sempre
estudou na pedagogia Waldorf, desde o
Jardim, e concluiu o Ensino Médio em
2015, concordou com esses pontos e
acrescentou que só foi sentir estresse na
vida nas aulas de cursinho. Atualmente
cursando psicologia na USP de Ribeirão,
Eloha disse que o mais difícil foi deixar
a EWJGR.
Os membros da Coordenadoria do
Conselho de Pais (CCP) explicaram as
funções do Conselho de Pais e da CCP,
esclarecendo inclusive algumas dúvidas
de mães novas na escola, colocadas
naquele momento. Foi ressaltada a
importância da participação voluntária
dos pais, por sermos uma escola
associativa.
A APJ foi representada por Fernanda
Defendi, que explanou sobre a
trimembração social, popularmente
conhecida entre nós como o “tripé”
no qual a nossa escola se apoia para
funcionar e que foi concebida por
Steiner com base no mote da Revolução
Francesa: área pedagógica (liberdade),
área administrativa – APJ (igualdade)
e os pais, organizados através do
Conselho de Pais e de sua Coordenadoria
(fraternidade).
A professora Carla Micheletto, de
trabalhos manuais, falou sobre o Bazar da
Escola, que é um espaço de acolhimento
a mães (e pais) que desejam aprender,
ensinar e auxiliar com confecção de
prendas para as festas da escola. Na
entrada da sala onde aconteceu o
evento, Carla organizou uma pequena
mostra dos trabalhos realizados. O
Bazar funciona às terças-feiras à tarde
e às quartas-feiras pela manhã.
O evento foi encerrado com uma vivência
de Coral, organizada pelas professoras
de música Suzana Samorano e Juliana

Samorano. Na atividade, ficou evidente
a comparação da estrutura da nossa
escola com o funcionamento de uma
orquestra: o sucesso do espetáculo
só é possível com a união de todos os
instrumentos em harmonia, cada um
fazendo a sua parte.
Enquanto os pais participaram do
evento, as crianças de 3 até 6 anos
ficaram na recreação com as professoras
Cintia, Flay, Rita e o professor Yuri; e
as crianças de 7 a 10 anos ficaram com
as professoras Priscila, Lilian, Flávia e

Ester.
O “De Braços Abertos” acontece
anualmente, no início do ano. Gratuito,
o evento é uma grande oportunidade
para as novas famílias entenderem e
se integrarem nessa irmandade que é
a nossa Escola, e das famílias antigas
receberem o acalento dos mais antigos e
entender como são as futuras fases dos
seus filhos na escola. Muito acolhedor e
emocionante, é uma bela oportunidade
de fortalecer nossa comunidade.

Texto: Luciana Nascimento, mãe da Fiore (6º ano) e membro da Coordenadoria do
Conselho de Pais
Fotos: Ligia Sponchiado, mãe do Antônio e da Maria (Jardim)

Agenda

Março
13 a 15: Fundamentação em Pedagogia Waldorf
21 e 22: Curso Livre de Pedagogia Curativa
23: Assembleia Geral Ordinária APJ

Abril
6 a 10: Férias da Páscoa
10: Paixão de Cristo
12: Páscoa
13: Pascoela - Comemoração Interna
13: Reunião do Conselho de Pais
18 e 19: Curso Livre de Pedagogia Curativa
20: Aulas Suspensas
21: Tiradentes
24 a 26: Fundamentação em Pedagogia Waldorf
25: Festa Semestral

